CONDOMÍNIOS ASSOCIADOS

Natura Recreio, Puerto Madero,
Aloha, Top Duplex, La Vista,
Pablo Picasso, Varandas, Lual,
Villa Bella e Home Ways

fb.com/novabarrabonita

— BOLETIM INFORMATIVO NOVA BARRA BONITA - EDIÇÃO 09 • MAIO/2014 —

Palavra do
Presidente

Finalizamos a primeira gestão (2012-2013) da diretoria da Associação Nova Barra Bonita, com a apresentação da prestação de
contas do período e realização da eleição da nova diretoria que
aconteceu no final deste mês de maio. Conseguimos avançar e
muito na estruturação da associação, e atingimos alguns objetivos propostos, aumentamos o número de associados para 10
condomínios, que entenderam a necessidade de se unir no mesmo propósito de melhorar Barra Bonita. Cumprimos também o
objetivo principal da diretoria que foi de nos reunirmos periodicamente com os síndicos para apresentação das contas e aprovação dos balancetes. A transparência e ética são valores inegociáveis para todos os membros da diretoria e vamos continuar com
o mesmo propósito e compromisso com os moradores de Barra
Bonita. Nesta oportunidade, gostaria de agradecer aos síndicos
dos condomínios Villa Bella e Lual do Recreio, que nos ajudaram
a levar as informações da associação para os moradores, e hoje
já são associados. Isso significa mais união, reconhecimento do
trabalho que está sendo realizado e a oportunidade de participarem também das melhorias que ainda serão feitas no bairro.
Sejam bem-vindos!
William Nogueira

Novos
associados

Lual

N

o sábado dia 10/05, o
presidente William Nogueira, se reuniu com um
grupo de mães para conversar
sobre o parquinho das crianças.
O presidente explicou as limitações financeiras da associação
para fazer uma intervenção no
parquinho e na praça como um
todo, mas explicou que já existe
um projeto em estudo junto com
a Fundação Parques e Jardins,
que contempla uma série de melhorias para a área. “Sabemos
bem que o parquinho precisa
de melhorias, e temos cuidado
desse assunto de forma urgente.

rantir a segurança, preservação
e desenvolvimento que nossa
região de Barra Bonita e vizinhanças necessitam.

Queremos comprar brinquedos
novos para equipar o parquinho, mas os custos são elevados
e acaba nos impedindo de efetuar a compra. Para isso, estamos
criando a partir desse encontro
um grupo de mães e pais que
queiram nos ajudar na estruturação e melhorias do parquinho.
Vamos estudar juntos os preços
dos brinquedos e trabalhar com
um orçamento para viabilizar essas aquisições. A praça em breve
ganhará a academia da terceira
idade, um parcão para os cães e
outras melhorias”. Informou o
Presidente William Nogueira.

Villa Bella

A união dos condomínios em
prol do objetivo comum é o diferencial para conquistarmos
nossa tranquilidade e segurança.” Lincoln Franklin Fernandes – síndico do condomínio Lual do Recreio.

A Associação Nova Barra Bonita dá as boas-vindas aos
condomínios Villa Bella e Lual
do Recreio recém associados
à Nova Barra Bonita. Já somos
10 condomínios que se uniram
para participar do processo de
melhorias para o nosso bairro.
“Nossa adesão foi motivada pelo
entusiasmo e anseio dos condôminos em participar efetivamente do processo e dos benefícios que associação Nova Barra
Bonita representa. Acreditamos
que trabalhando juntos, cola-

Comitê do Parquinho

borando com sugestões e ações,
temos mais força para atuar
junto às autoridades pelos nossos direitos e consequentemente
teremos plenas condições de ga-

“O que motivou o condomínio
a fazer parte da associação, foram as benfetorias realizadas
até agora em Barra Bonita com
todo o comprometimento do
Presidente William e de toda
sua diretoria em fazer o melhor.
Esperamos que tenhamos mais

benfetorias para Barra Bonita
em segurança e demais assuntos
trazendo assim a valorização de
nossos imóveis.” Vírginia Moraes

Entrevista

Realizada em 10/03/2014

Alex, seja bemvindo novamente
a Subprefeitura
da Barra.

Como está sendo o seu retorno depois de tanto tempo em
outra atribuição na prefeitura?
Alex – Está sendo ótimo. É
bom reencontrar pessoas conhecidas, ser bem recebido,
trabalhar próximo de casa e
ter muitos desafios pela frente.

O prefeito Eduardo Paes está
investindo muito na cidade do
Rio e, em especial, na área da
Barra. Então acompanhar as
grandes obras de mobilidade
urbana (como BRT Transcarioca e Transolímpico), a macrodrenagem da Bacia de Jacarepaguá e do Complexo Lagunar
e as obras do Parque Olímpico é
um grande desafio e uma grande satisfação de fazer parte
desse momento histórico para
a cidade do Rio de Janeiro.

- Como foi sua experiência
como secretario de ordem
pública do município?

- Quais são os principais desafios da Subprefeitura hoje
em nossa região?

Alex – Muito boa. Aprendi muito. Era uma secretaria “pesada”
digamos assim, que tem por objetivo acabar com a desordem
e a bagunça da cidade. Como
o próprio nome diz é de Ordem
Pública e colocar a casa em ordem é sempre bom.

Alex – Entregar todas as obras
no prazo. Temos uma data limite
que são os Jogos Olímpicos para
entregar todas as grandes obras
de infra estrutura e mobilidade
para a cidade, além de todos os
compromissos de construção de
escolas e clínicas de saúde da família até o fim do mandato do
prefeito Eduardo Paes.

- O Recreio fica dentro de
uma região que está crescendo muito rápido e precisa de
um choque de ordem, inclusive em Barra Bonita. Como
você pretende atuar nesta
questão da ordem pública?
Alex – Pretendo atuar em todas
as frentes. Não só com operações de ordenamento urbano,
mas com todos os serviços que a
Prefeitura pode oferecer, como
melhor iluminação pública, boa
conservação de praças e ruas,
investimentos em urbanização,
saúde e educação.

- E em Barra Bonita? Você
teria alguma melhoria para
anunciar para os moradores
de Barra Bonita neste inicio
de gestão?
Alex – Para Barra Bonita, uma
das notícias boas é a construção
de uma Clínica de Saúde da Família no terreno próximo ao Recreio Shopping.

Clube de Vantagens

O Clube de Vantagens já começou e quem não fez a carteirinha está perdendo os descontos
concedidos pelas lojas associadas. Não perca mais tempo.
Para encomendar a sua carteirinha é necessário apresentar o último comprovante do condomínio pago, identidade e foto 3x4. A carteirinha é pessoal e intransferível e tem um custo de
R$ 5,00 por morador. O horário de atendimento será na parte da manhã, de 9h às 11h e na
parte da tarde de 17h as 18h. Não perca essa vantagem de ser um associado.
LOJAS ASSOCIADAS
DIRETORIA

Criação de site/loja ou portal:
desconto de R$ 50,00 para
pagamento à vista.

Hospedagem e manutenção do site:
desconto de um mês de hospedagem
para novo site/loja/portal
Barra Bonita - Tel: 4107-5466

10% só para medicamentos e 30%
a 50% para os medicamentos
genéricos.
(entregadores exclusivos para Barra
Bonita, entrega em até 15 minutos)
2º piso - Recreio Shopping

5% para Bolsas, calçados e acessórios
femininos ou 10% para compras em
dinheiro.
1º piso - Recreio Shopping

20% para prescrição de atividade
física, fisioterapia, escola de futebol,
lutas, natação e danças.
Estrada do Pontal, 6625

Presidente: William Nogueira
Vice-Presidente: Julio Sá
Diretor Operações: Mario da Cruz
Diretor Financeiro: Monica Moerbeck
CONSELHO FISCAL

Sergio Pires (Natura Recreio)
Jacinta Moutinho (Puerto Madero)
Ivone dos Santos Dias (Suplente)
ENDEREÇO

Rei do Bacalhau
20% para todo bufê.
2º piso - Recreio Shopping

10% para compras a partir de
R$120,00.
2º piso - Recreio Shopping

10% para qualquer produto/serviço,
50% para contratação de licença do
uso de sites.

20% para todos os serviços.
3º piso sala 308 e 309 - Recreio Shopping

Av das Américas, 19.019
Mezanino 1º piso
CEP: 22790-703 | Tel: 2025-2485
contato@novabarrabonita.org.br
novabarrabonita.blogspot.com.br
fb.com/novabarrabonita

Athena
Comunicação
10% em todas as peças.

10% em todas as peças.

10% em todas as peças.

10% em todas as peças.

Layout e Diagramação

fb.com/athenacomunicacao
athenacomunicacao.com.br

